
Wrocław, 31 marca 2010 r. 

 

Sprawozdanie z działalności 

Fundacji Matematyków Wrocławskich 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 
 

1. Fundacja Matematyków Wrocławskich z siedzibą we Wrocławiu, plac Grunwaldzki 2/4, 

została wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 

KRS 0000279032. 

Regon 020508177 został nadany przez Główny Urząd Statystyczny w dniu 11.06.2007. 

NIP 898-210-91-67 został nadany przez Urząd Skarbowy Wrocław – Śródmieście w dniu 

16.05.2007. 

Konto Fundacji: Bank PKO BP SA III Wrocław, nr 07 1020 5242 0000 2802 0181 6271 
 

a/ Członkowie Zarządu: 

- Krzysztof Omiljanowski - Przewodniczący, zamieszkały ul. Norwida 22 m 2, 50-374 

Wrocław 

- Piotr Śniady - członek Zarządu, zamieszkały: ul. Śliczna 49 m 12, 50-566 Wrocław 

- Bogdan Mincer - członek Zarządu, zamieszkały: ul. Jaracza 57 m 1, 50-305 Wrocław 
 

b/ Celem Fundacji jest: 

- rozwijanie zainteresowań i talentów ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie 

nauk matematycznych, 

- pomoc jednostkom utalentowanym w zakresie matematyki, 

- podnoszenie poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli, 

- prowadzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej, 

- popularyzacja matematyki. 
 

2. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła następujące działania statutowe: 

 Przeprowadzono 10 comiesięcznych odczytów z cyklu Wrocławskie Spotkania Matematyczne dla 

uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska. Prelegentami byli pracownicy 

naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. W każdym spotkaniu uczestniczyło od 100 do 200 osób, w 

większości spoza Wrocławia. 

 W ciągu roku szkolnego prowadzono Międzyszkolne Kółka Matematyczne dla młodzieży ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego (w tym kółka 

olimpijskie, łamigłówkowe, gier planszowych i matematycznego orgiami). Z oferty tej korzystało 

kilkudziesięciu uczniów. 

 We współpracy z Zielonogórskim Oddziałem PTM i Akademią Pedagogiczną w Strasburgu 

zorganizowano etap treningowy i finałowy XX edycji Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego „Matematyka bez granic”. Wzięło w nim udział 67 szkół, 198 klas, ponad 5200 

uczniów z regionu dolnośląskiego i opolskiego. Dla zwycięzców zorganizowano wycieczkę do Planetarium 

Śląskiego w Chorzowie oraz kopalni srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. 

 Fundacja organizowała XIX Zimową Szkołę Matematyki dla wybitnie uzdolnionej młodzieży 

gimnazjalnej i licealnej z Dolnego Śląska dla ok. 100 uczestników. 

 Fundacja współorganizowała regionalne i krajowe zawody lingwistyki matematycznej (Wieża 

Babel dla szkół podstawowych – 500 uczestników z regionu – oraz Olimpiadę Lingwistyki 

Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 2400 

uczestników z kraju) oraz wspierała przygotowania i przebieg VII Międzynarodowej Olimpiady 
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Lingwistycznej we Wrocławiu. Wzięło w niej udział 120 uczestników z 17 krajów. 

Zorganizowano dla nich m. in. Wycieczkę do zamku Książ i do muzeum Nauki „EksploraPark” w 

Wałbrzychu, rejs statkiem po Odrze i wizytę w parku linowym na wyspie Opatowickiej. 

 FMW zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szybkim 

Liczeniu. Wzięło w nich udział ponad 1000 uczniów z 17 szkół z Wrocławia i okolic. 

 Zorganizowano VII Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację dla ponad 600 uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców na terenie lasów 

w okolicach Milicza, miejscowości odległej od Wrocławia o kilkadziesiąt kilometrów. Była to 

impreza plenerowa łącząca zawody sportowe i turniej matematyczno-logiczny. Zwycięzcy wzięli 

udział w wyjeździe na zawody „Orientuj się i licz” do Łodzi, gdzie zwiedzili także muzeum nauki 

„Eksperymentarium”. 

 Od października pod patronatem Fundacji we wrocławskich szkołach przeprowadzono eliminacje 

do konkursu matematycznego KOMA, polegającego na wysłuchaniu odczytu wykraczającego poza 

program nauczania, a następnie rozwiązaniu zadań dotyczących nowopoznanego materiału. 

Zorganizowano szkolenia nauczycieli (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimanzjalnych), a następnie w każdej z tych kategorii rozegrano finał konkursu (w kolejne 

soboty grudnia 2009 r.). W każdym wzięło od 100 do 140 uczniów. 

 Realizowano projekt edukacyjny pn. Dolnośląskie Mecze Matematyczne (VIII i IX edycja). Są to 

wieloetapowe zawody matematyczne dla ok. 150 szkół wszystkich typów z województwa 

dolnośląskiego i województw sąsiednich. Projekt jest wspierany dotacjami Urzędu Miejskiego 

Wrocławia (beneficjent FMW) i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego (beneficjent UWr – 

partner w realizacji projektu). W Meczach każdorazowo bierze udział ponad 2500 uczniów i ok. 

300 nauczycieli. Wiosną przeprowadzono półfinały i finały VIII edycji, a jesienią zapoczątkowano 

nową edycję rundą eliminacyjną. W czerwcu zorganizowano w Sokolcu obóz matematyczny dla 

ok. 100 uczestników projektu ze wszystkich realizujących go szkół. 

 W weekend 13-15 XI w Sokolcu Fundacja zorganizowała seminarium szkoleniowe dla ponad 70 

nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół. W ramach seminarium nauczyciele uczestniczyli 

w 22 godzinach zajęć, odbyły się warsztaty matematyczne oraz zajęcia z matematycznego origami, 

rozegrano symulacje meczów matematycznych. 

 W ramach projektu „Poznajemy matematyczną Europę” zorganizowano wyjazdy nauczycieli i 

studentów matematyki na wycieczki do miejsc o szczególnych matematycznych konotacjach. W 

każdej uczestniczyło ok. 50 osób. Odbyły się wyjazdy: „Matematyczny Wiedeń” maj 2009, 

„Matematyczny Liberec i bazaltowe słupy” czerwiec 2009, „Matematyczna Galia” sierpień 2009, 

„Matematyczne Łużyce” październik 2009. 
 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

4. W okresie sprawozdawczym nie było uchwał Zarządu Fundacji. 
 

5. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Fundacji bilansem i rachunkiem zysków i strat za 

2009 r. Fundacja osiągnęła następujące wyniki (w zł). 
 

Dotacje z budżetu Gminy Wrocław 36.000,00 

Dopłaty uczestników imprez  90.914,06 

Darowizny otrzymane 11.550,00 

Odsetki uzyskane 1,38 

Różnica przychodów nad kosztami z roku 

poprzedniego 

4.369,91 

RAZEM PRZYCHODY 142.835,35 
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Zużycie materiałów  9.941,65 

Usługi obce 94.966,67 

Wynagrodzenia  25.700,00 

Koszty administracyjne 1.392,85 

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI  132.031,17 

Wynik finansowy 

Różnica zwiększająca przychody następnego roku 

 

10.804,18 
 

6. Na realizację celów statutowych wydatkowano w roku sprawozdawczym 130.638,32 zł. 

Wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością w kwocie 1.392,85 zł. były 

przeznaczone na obsługę księgową, opłaty pocztowe, prowizje związane z obsługą rachunku 

bankowego.  
 

7. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Fundacja nie zatrudnia pracowników. 

Zawarte umowy cywilno-prawne związane były wyłącznie z realizacją zadań statutowych. 

Z tytułu umów o dzieło wypłacono wynagrodzenie w kwocie 25.700,00 zł.  
 

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym lub należnym osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych nie 

wystąpiły. 

Sprawy bieżące prowadzone są przez członków Zarządu. 
 

Fundacja nie udzielała w okresie sprawozdawczym pożyczek. 

W dniu 31.12.2009 r. Fundacja posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w 

wysokości 11.765,97 zł, na rachunku lokat terminowych 2.026,43 zł oraz w kasie 11,87 zł. 
 

Fundacja nie posiada obligacji, ani innych udziałów lub akcji w spółkach handlowych. 
 

Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
 

W 2009 roku Fundacja nie zakupiła środków trwałych. 
 

Wartość aktywów i pasywów zgodnie z załączonym bilansem na dzień 31.12.2008 

przedstawia się następująco: 
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AKTYWA 

 

13.804,18 

Aktywa trwałe 

 Rzeczowy majątek trwały 

0,00 

0,00 

Aktywa obrotowe 

 Należności 

 Środki pieniężne 

13.804,18 

0,00 

13.804,18 

 

PASYWA 

 

13.804,18 

Fundusz własny 

 fundusz podstawowy 

 nadwyżka przychodów nad kosztami  

13.804,18 

3.000,00 

10.804,18 
 

 

8. Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe w ramach 

umów z Gminą Wrocław. Łączna kwota dotacji otrzymanych w ramach tych umów wyniosła 

36.000,00 zł. 
 

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu roku złożono roczną deklarację o 

pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), indywidualne 

informacje o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (CIT-8).  
 

W 2009 roku nie były w Fundacji przeprowadzane kontrole. 

 

       Za Zarząd Fundacji 

 


